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K ONGELIG M AYESTAITS A CTEURS

indkalder til

Ordentlig
Generalforsamling
og

ØL-ejr/Ølejr
som begge afholdes på
HH Prins Nikolais fødselsdag

lørdag 28.august 2021

STUDENTER

Starttidspunkt kl. 12.00
REVYEN
Traktørstedet Malerklemmen
Ved Kildepladsen 4
4140 Borup
Dagsorden Generalforsamling i henhold til lovene:
1. Valg af dirigent
2. Præsidiet aflægger beretning
3. Kvæstor fremlægger det reviderede foreningsregnskab til godkendelse
4. Kvæstor fremlægger det reviderede revyregnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af præsidium
7. Valg af revisor
8. Beretninger fra diverse kommissioner og nævn
9. Eventuelt
Indkomne forslag (pkt. 5) skal ifølge lovene (vedlagt) være præsidiet i hænde 14 dage før
Generalforsamlingen, dvs. senest d. 14. august 2021.
I forbindelse med Generalforsamlingen er der optagelsesprøve for de håbefulde aspiranter.
Derfor denne invitation også til alle nye medvirkende: Mød op (husk rent undertøj!),
bestå den svære optagelsesprøve – og få båndet! Vi glæder os til at se jer!

Kongelig Mayestaits Acteurs
Præsident Janni Nielsen
Gadenavn og husnummer
Postnummer og by

Kongelig Mayestaits Acteurs
Kvæstor
Gadenavn og husnummer
Postnummer og by

Kongelig Mayestaits Acteurs
Afsender
Gadenavn og husnummer
Postnummer og by

Tlf.: xx xx xx xx

Tlf.: xx xx xx xx

Tlf.: xx xx xx xx

Studenterrevyen.dk

Ved Generalforsamlingen serveres øl/vand.
HUSK KONTINGENT
Kontingentåret går fra 1. maj til 30. april det følgende år og er på kun kr. 200,- pr. person pr. år.
Indbetales til Danske Bank Reg. nr. 4280 konto nr. 4280 505 633
- eller på MobilePay 81161
Husk tydelig angivelse af navn ved betaling
Du kan også tilmelde dig Betalingsservice - detaljer fås hos Kvæstor Carsten Hede,
der også kan oplyse om kontingentsstatus - på mail: regnskab@studenterrevyen.dk
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Efter Generalforsamlingen afholdes Ølejr/ØLejr - for første gang i
mange år!

Kl. ca 13, serverer Traktørstedets Hr. og Fru Munch en frokostplatte
inkl. 1 øl/vand + 1 snaps = kr. 200,00 (børn 100,- uden øl og snaps!)
Tilmelding og betaling er nødvendig senest 1. august 2021
Tilmelding til: tilmelding@studenterrevyen.dk
Betaling: MobilePay 81161 - eller reg. 4280 kt. nr. 4280 505 633
Husk tydelig angivelse af navn(e) ved tilmelding og betaling
Efter festlig frokost forlader vi Malerklemmen og begiver os mod præsidiemedlem Ingrids
private residens Regnemarks Bakke 7 ca. 1,5 km derfra. På vejen vil der være mulighed for
at nyde de naturskønne omgivelser og evt. bade i badesøen? Husk badetøj - eller den bare?
Hos Ingrid samvær, kaffe og kage – derefter væske ad libitum.
Transportmuligheder til arrangementet (transport betales individuelt):
1. Tog med efterfølgende spadseretur (ca. 4 km til Traktørstedet)
Afgang fra Hovedbanegården kl. 9.43 RE 4335 til Borup med Pernille som professionel
præsidieguide.
2. Direkte individuel kørsel til Malerklemmen til generalforsamlingen kl 12.00
Se vedlagte kulørte flyer for evt. samkørselmuligheder (det med småt!)
Hjemtransport – efter egen beslutning bil, gå/bil til stationen.
Venligst bemærk: Gennemførelsen af arrangementet 28. august sker med
forbehold for myndighedernes evt. corona-restriktioner.
Hold øje med vores facebookside og hjemmesiden

Præsidiet
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Præsidenten har ordet
Omsider er træde-vande-tiden er forbi … for alle Acteurs med
gul/røde bånd. Solen skinner og livet uden for vores bobler
blomstrer overalt.
Efter et års nedlukning åbner vi med :
GENERALFORSAMLING m. efterflg. ØL-EJR 28.8.
(invitation andetsteds i Acteuren).
Og STUDENTERREVY 2022 : Desværre kan Cafe Liva ikke
undvære scenen i feb. 22, idet de som mange andre har mange
planlagte shows, der skal afvikles. Vi har til gengæld lejet os
ind på Teater Play hos teaterleder Christina Sørensen (acteur)
og spiller revy feb. 2022.
Der bliver GENERALPRØVE m. NACHSPIEL ons. 2.2. med sidste spilledag 26.2.
Sidste år havde vi alt på plads inkl. nyt skuespillerhold – med Maria Garde som instruktør.
Maria har sagt ja til at tage opgaven igen i 22, men vi skal finde en ny revybesætning og
holder AUDITION søndag 26.9. også på Teater Play, i salen hvor vi skal spille i februar.
Kære Kgl. Mayestaits Acteurs, håber inderligt, at I er kommet godt igennem dette mærkelige
År fyldt med restriktioner, som vi øjensynlig i stort omfang er lykkedes med at efterleve.
Glæder mig så meget desto mere til at se jer til de kommende arrangementer.
De gladeste sommerhilsner

Præsidenten

Fra den gamle Forhandlingsprotokol:
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Mindeord
Acteur, snedkermester Torben Vik Hansen, “Mester”, døde
5. februar 2021, 76 år gammel.
Torben er nærmest født ind i KMA, ligesom han blev født ind i
Snedkerfirmaet H.P. Hansen & Søn, som han overtog ansvaret for i
1973 frem til 2011.
Hans far var Mester Erik Hansen, 2. generation i ovennævnte firma,
og som acteur ansvarlig for scenen til Studenterrevyerne i
Studenterforeningens Store Sal i mange år.
Torben kom tidligt (fra starten af 60erne) med i dette arbejde, som
tit involverede opsætning og nedtagning fra dag til dag, da salen
skulle bruges til andet i løbet af dagen! Så der var brug for flere
arme.
Torben medvirkede i omkring en snes studenterrevyer gennem 60erne, 70erne og 80erne i
funktioner som regissør, rekvisitør, snedkersal, scenemester og ikke mindst Krofar som
bestyrer af backstagekroen Chr. Firtal - et vigtigt samlingsted for de medvirkende før, under
og efter forestillingerne.
Spillestederne var så forkellige som Store Sal i Studenterforeningen, festsalen Skt. Annæ
Gymnasium, Teatersalen på Bispetorvet, gæstespil i AalborgHallen og Jubilæumsrevy i
Festsalen, Københavns Universitet, Østervold - med hver sin sceneudfordring. Men Mester
mestrede naturligvis det hele.
Torben bestyrede Mester-ansvaret fra 1974 med en rolig, men bestemt autoritet, så man ikke
var i tvivl! Ikke ulig sin far.
Tak, Torben, for din store indsats for både Kgl. Mayestaits Acteurs og revyerne - og for et
godt samarbejde gennem de mange år.
RedActeuren
Acteur, bestyrelsesformand, tidl. adm. direktør Torben Svanberg
døde 11. april 2021, 74 år gammel.
Torben medvirkede i revyerne 1976 til 1979 under programtitlerne
snedkersal, scenepersonale og kulisseholder - det hele under Mesters
(Torben Vik Hansen) ledelse.
Svanberg fortalte ved Torben Viks bisættelse i februar, at han gennem
længere tid havde været kraftigt ramt af kræft, men at han havde tænkt sig
at trodse lægernes mørke forudsigelser. Desværre fik de ret.
Torben var en lun og altid munter og festglad mand, der vil blive husket for netop det - og
naturligvis for den store indsats ved revyerne.
Tak, Torben, for gode og sjove stunder.

RedActeuren

5

Mindeord
Acteur, præst, forfatter, foredragsholder Johannes Møllehave
døde 10. maj 2021, 84 år gammel.
Møllehave debuterede som 20-årig i Nytårskomedien 1957: “Sextet eller Øllebrød,
Kærlighed og Celluloid”, hvor han var en del af forfatterholdet sammen med Jens Hamre,
Børge Jørgensen, Jørgen Ulrich Ravnbøl og “Foden” (alias: Jesper Jensen, Sverre Olsen og
Klaus Rifbjerg).
Søren Duus Østergaard skriver i sin bog “Kongelig Mayestaits Acteurs - den danske
studenterkomedies historie”:
“Ifølge Rifbjerg kom Møllehave hver aften med en trillebør fuld af tekster, hvoraf langt det
meste blev kasseret. Men det tog ikke pippet af Møllehave - hverken skriftligt eller
mundtligt”.
Fjerde billede i revyen 1957 var “Tarzan´s Sons´s Father”.
Her Møllehave som Tarzan.
(Han er dog ikke krediteret som skuespiller i programmet)

1967 var Møllehave igen på banen som forfatter til
Nytårskomedien “A town called København”. Nu sammen med
Mogens Balslev, Keld Bech, Arne “Myggen” Hansen, Ulrich
Ravnbøl, Vagn Simonsen og Jørgen Storch.
Politiken skrev: “Tekstmæssigt gætter man på, at revyens
forfatterhold (…) ikke har været ilde tjent med bidrag fra bl.a.
Johannes Møllehave, der er sjælden ved at kunne være knivskarp
men samtidigt usvigeligt sober”.
Resten er historie.

RedActeuren

To x 75 år
To markante acteurs fyldte halvrundt her i foråret:
Vores præsident siden 2018, Kirsten Iversen,

(hvis i tvivl - se billedet side 4), acteur siden 1970, fyldte
75 tirsdag 16. februar 2021.

Kgl. Mayestaits Acteurs hof-fotograf Povl Dons
Christensen, fyldte det samme fredag 30. april 2021.
Povl startede i 2007 som PR-mand i revyen.
Her er et sjældent billede af ham - der findes masser af
andre, som han har fotograferet!

Acteuren ønsker STORT TIL LYKKE til begge!
RedActeuren
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Revyspillested for Studenterrevyen 2022

Scene 2, Lindgreens Alle 2, lige om hjørnet af Strandlodsvej 7,
2300 København.
Acteur Christina
Sørensen er en del af
ledelsen af Teater Play.
Hun spillede med i
revyerne 2009 og 2010
og instruerede revyen
2011 (sammen med Tine
Agertoft).
Der er plads til ca 74
tilskuere på Play scene 2

Revyens spilleperiode:
2. - 26. februar 2022
(hvis Mor Mette vil !)
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Helsingør Revyen 2021
- hyggelig, sjov, skæv og skør
Acteur, instruktør på Studenterrevyen 2010, tidligere præsidiemedlem Claus Reenberg havde
inviteret acteurerne til generalprøve/forpremiere på Helsingør Revyen 2021, som han er
producent af.
Til noget der ligner halv pris fik vi en to-retters fin middag, god betjening og to timers
fornøjelig revy i Industriforeningens teatersal i Helsingør.
21 acteurs var med på ideen - det var skønt at kunne mødes efter så lang tid i vores
“pandAmi” (!), som startnummeret i revyens andet akt illustrerede i fuld kostume.
Der var mange sjove tekster og gode og energiske præstationer fra de fire skuespillere og
den dygtige syngende og swingende kapelmester på det store koncertflygel.
Vi savnede dog et program (måske klar til premieren?), og enkelte tekster/numre kunne godt
med lidt held have været igennem en ekstra bedømmelse a la “kill your darlings”.
Men alt i alt var vi rigtig
godt underholdt.
Tak og pøj, pøj Claus, vi
kommer gerne igen!
RedActeuren

FOTO: Søren Duus
Østergaard

K ONGELIG M AYESTAITS A CTEURS
Præsident:
Kirsten Iversen
Kvæstor:
Carsten Hede
Øvrige præsidiemedlemmer:
Pernille Kehler Brandstrup
Ingrid Krog-Meyer
Rasmus Rask Walther
Carsten Scheuer
Zouaveoberst:
Kirsten Kongslev

Præsidium 2020/2021

53 80 65 01
21 61 63 86

kirive@hotmail.com
regnskab@studenterrevyen.dk

29 93 89 16
40 86 34 01
27 57 59 47
20 40 99 33
21 60 89 80

kma.pernille@gmail.com
ingridkrogmeyer@hotmail.com
rasmus@rask-walther.eu
carsten@scheuer.dk
kirstenkongslev@gmail.com

KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´hjemmeside:
Webmaster:
Susanne Krukov
20 67 54 80

www.studenterrevyen.dk
webmaster@studenterrevyen.dk

S T U af
D EKONGELIG
NTER
Acteuren udgives
MAYESTAITS ACTEURS´ Præsidium
REVYEN
Ansvarshavende RedActeur: Gorm Dannisboe Iversen
mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk
Tryk: Sangill Grafisk - Oplag ca. 200
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